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  الدزض الثالث عشس

 

ِّ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلك محمٍد، وعلى آله 
همَّ صل 

َّ
بظم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابحه أجمعين، وعلى من ثبعهم بإحظاٍن إلى ًىم الدًن

 

  فما هى الحىم الزي ًترجب على الجمع بين اليعبت وهي الحصت الشائعت، وبين ألاحش وهى الشاجب أو اإلايافأة

تالثابخت في علٍذ مً العلىد؟ .  هما هى الحاٌ في هثيٍر آلان مً اإلاعامالث واليشاػاث الخجاٍس

 كذ هلٌى بأن اليعبت أو الشاجب ئرا أخزه فىأهه طمً سبًدا غير اإلاشاع. 

 وبالخالي ما الحىم؟أخعيذ، 

م ، ، وبين اليعبت وهي أن ًيىن الحىم الخدٍش
ٌ
 ٌعني أن الجمع بين الشاجب واليعبت، بين ألاحشة ألن الشاجب أحشة

، وهى ئن الششهت جلىم على أخز  ٌٌ ششعيٌّ الحصت الشائعت، وهي جمثل الششهت، أن الجمع بُنهما فُه ئشيا

 سبٌذ، فارا 
ً

، فلشبما ًيىن في الحلُلت ما هىالً أصال
ً
 وسبًدا، أي وعبت

ً
الشبذ ئرا جدلم، فارا كلىا بأن لً أحشة

. أخز ألاحشة ًيىن عىذئٍز طمً هزا اإلالذاس وهى في خلُلت ألامش ٌعمل بعلذ ؤلاحاسة وعلذ الششهت

  ًخمعت آالف، وسبذ هزا اإلادل خمعت آالف، وكلىا ل 
ً

هفترض أنهم ًشبدىا ئال ملذاس هزا ألاحش، الشاجب مثال

ساجٌب بهزا اإلالذاس، فعىذئٍز ٌعخأزش بالشبذ وله، مع أن هىان صُغت مشاسهٍت كامذ بين اإلاالً وبين هزا 

العامل، فُترجب علُه في الحلُلت أهه ًخم طمان الشبذ باليعبت لهزا العامل، بملذاس ما ًأخز مً أحٍش، أو 

أهه ًشبذ ما لم ًظمً أًًظا، هزا العامل ألهه ال : أهه ًلؼع  شتران في الشبذ، أو بعباسٍة زالثٍت : بعباسٍة أخشي 

وهى في الحلُلت ًشبذ هزا اإلالذاس اإلالشس اإلاخفم علُه، اإلاىبثم مً وىهه ٌعمل بعلذ ًظمً خعشان هزا اإلااٌ، 

 .ئحاسٍة ووعلذ ششهٍت 

  لاٌ بأن الششهت جلىم على الحصت الشائعت التي جيشأ عىذ جدلم الشبذ، بِىما في هزه الصىسة ًُ وبالخالي 

ذ أو  الخظىا أن الششهت دخل عليها علذ ؤلاحاسة، فالتهم منها ملذاًسا معًُىا، وهى ملذاس هزا الشاجب الزي كذ ًٍض

ًىلص عً هزا الشبذ، فصاس هزا الخذاخل مإزًشا على ما ًمىً أن حعخمخع أو جخمخع أو جخصف به الششهت هما 

. هى عىذ الفلهاا مً وىنها ئهما جيىن على سبٍذ شائٍع ال معيٍن 

  ،كلىا وهزا أدهى وأمش ،
ً
، ولِعذ ششهت

ٌ
، خمعت ألن ؤلاحاسة جيىن في أحشٍة معُىٍت  إلاارا؟فان كلخم هي ئحاسة

آالف، ظخت آالف، ظبعت آالف، لىً هزا في الحلُلت ًأخز هزه الخمعت، هزه ألاحشة اإلاعُىت التي هي الشاجب 

، فعىذئٍز ًيىن هزا الشُىع اإلاىحىد في هزه اليعبت، 
ٌ
 شائعت

ٌ
 أو خصت

ٌ
أو اإلايافأة، زم ًأخز صائًذا عليها وعبت

ألن ؤلاحاسة فيها هىٌع مً الغشس، خىم أنها على مىفعٍت، مإزًشا على الخعُين الزي جلىم علُه ؤلاحاسة أظاًظا، 

 
ً
 مشكىمت

ً
. ولزلً الفلهاا لم ًخعاملىا معها والششهت، وكالىا البذ أن جيىن ألاحشة فيها مدذدة

  غير مدذدٍة، ألنها جخظع لهزه اليعبت الضائذة على 
ٌ
فُيىن في الحلُلت هزا اإلاعخأحش أو هزا ألاحير له أحشة

 ،ً  وسبما جيىن عشٍش
ً
، وهزا الىالم ًخطح ئرا صادث اليعبت، وسبما جيىن ظخت

ً
هزه ألاحشة، فشبما جيىن خمعت

 وخمعين ألًفا، فهى مع الخمعت صاسث 
ً
 حعاوي خمعت عششة ألًفا، سابدين مائت

ً
ألن العششة باإلاائت مثال
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 ،
ٌ
ً، فعىذئٍز هزه الصىسة مً خُث ألاصل ممىىعت وأهثر الفلهاا أو حماهير الفلهاا على مىعه مً خُث عشٍش

لاٌ  ًُ   :إنها ثصح في أحىالألاصل، لىً ًمىً أن 

 الحالة ألاولى: ،
ً
 هُف حعالت؟ ٌعني غير الصمٍت، فصخٌص ًدفض آخش ًلٌى لً ما ئرا واهذ اليعبت حعالت

 عىذئٍز، لىً ًمىً في أي فترٍة مً 
ٌ
ساجٌب، وئرا بلغذ ألاسباح هزا وهىذ كادًسا على رلً فلً أًًظا وعبت

بلى علذ ؤلاحاسة زابًخا، فخيىن عىذئٍز اليعبت على ظبُل  العلذ أن ًفسخىا هزا العلذ، علذ الجعالت، ٍو

 ،
ً
 الجعالت ولِعذ ملضمت

ٌ
 .هزه الصىسة حائضة

  عمله في الششهت هزا في أن جيىن اليعبت على مدٍل، وألاحشة على مدٍل آخش، :الثاهيةالحالة 
ً

 فُيىن مثال

 في العلىد التي ًدعبب في ئبشامها 
ٌ
خلُلت ألامش كائًما على أحشٍة، أحيٌر في هزه الششهت، ولىً ًيىن له وعبت

لذم   أو العمل أو الىظُفت، وصاس ًذوس في الششواث ألاخشي، ٍو
ً

مع الششهت، فُما لى خشج مً الذوام مثال

هزا اإلاىخج، وهزا لِغ عمله ألاظاس ي، هى ٌعمل بعمٍل ئداسّيٍ معيٍن بالششهت، زم أطُف ئلُه عمٌل آخش 

 باإلاائت 
ٌ
 باإلاائت مً هزه العلىد، أو عششة

ٌ
م، زم حااث علىٌد مً وساا رلً، فللىا لً خمعت وهى الدعٍى

. غير الشاجب

  ا فاإلادامىن أهثرهم ًجمع بين ألاحشة فُأخز ملذم أحعاٍب، واليعبت على ًُ  هما لى وان أًًظا مدام
ٌ
هزه صىسة

اللظُت هفعها، فىلٌى جأخز هزا اإلالذم ممىً على الجلعت ألاولى، مع هزا العمُل، وعلى الجلعت ألاولى مع 

اللاض ي، وعلى الىخابت لهزه الالئدت، صحُفت الذعىي، هزا ًلذس علُه مبلٌغ معيٌن، زم على اللظُت جيىن 

اليعبت ففصلىا بين اإلادلين، أما الخىاسد على مدٍل واخٍذ، وئن كاٌ بعع الفلهاا بجىاصه، لىىه في الحلُلت 

مشيٌل إلاا رهشها مً جذاخل هزًً العلذًً وجىافشهما فُما بُنهما هما في الجضا اإلاعمى، أو العىض ليّلٍ منهما 

. خُث ٌشترغ الشُىع في الششهت والخعُين في الششهت ألاخشي، واحخماع الشُىع مع الخعُين ًإزش على وّلٍ منهما

  ،حكم هره الشسكة، ومن أي ألاهىاع هي؟ ماالشسكة املظاهمة 

ً، فزهب بعظهم ئلى اإلاىع   بين الفلهاا اإلاعاصٍش
ٌ

والحلُلت أن ششهت اإلاعاهمت واإلاعاِهمت كذ داس فيها خالف

 مً هزه الششهت، وأهثرهم على الجىاص،
ٌ
 وظبب هزا الخالف ما ٌعمى باإلاعئىلُت اإلادذودة، وهزا اإلابذأ مبذأ

معاصٌش في هثيٍر مً الششواث اإلاىحىدة آلان، ومنها ششهت اإلاعاهمت ومنها الششهت اإلاعماة بزاث اإلاعئىلُت 

. اإلادذودًت، فهزان الىىعان هما أهثر الششواث اإلاعاصشة سواًحا وجأزيًرا

. فاألولى على معخىي اإلاجخمع، والثاهُت وهي راث اإلاعئىلُت اإلادذودة على معخىي أًًظا ألافشاد

 ،واإلاشاد باإلاعئىلُت اإلادذودة أن الششهت ال جظمً ما عليها ئال بلذس سأط مالها فلؽ 
ً

 فارا وان سأط مالها مثال

اٌ، أخزث بظائع   بملُىهين ٍس
ٌ
اٌ، والتزمذ أمام الغير بششاٍا آحٍل أو بٍُع آحٍل بما ًيىن عليها مذًىهُت ملُىن ٍس

كُمتها ملُىهْين، وما ظذدث هزه البظائع، فأفلعذ الششهت عىذئٍز، أو وصلذ ئلى مشخلت أنها ما حعخؼُع 

. ظذاد هزا اإلابلغ

 ئرا كلىا بأنها راث معئىلٍُت مدذودٍة، فخلذم اإلاذعي بذعىي العذاد فىم عىذئٍز ًيىن طمانها؟ ومارا ًلضمها؟ 

لابل سأط مالها فلؽ، فدعذد له ملُىًها، واإلالُىن  ًُ لهزا اإلابلغ، فان هزه الششهت في الحلُلت ئهما ًلضمها ما 

عذ الذائً كذ أظلؽ خله في اإلاؼالبت بما صاد على سأط اإلااٌ  ٌُ الثاوي ال ًلضمها أداؤه، وئهما في خلُلت ألامش 

لاٌ بأن على اإلاخعاملين  ًُ  راُث معئىلٍُت مدذودٍة، ولزلً 
ٌ
عىذ الخعاكذ مع هزه الششهت وهى ٌعلم أنها ششهت
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أن ًفلهىا مثل هزه ألاخيام، ألاخيام اإلاخعللت بالششواث ووغيرها مً أهىاع الخعامالث، ألن هزا ًترجب علُه 

 منها هزا ألازش الىبير
ٌ
 وجؼبُلُت

ٌ
. أًًظا آزاٌس فلهُت

  ٌمً الذائً باإلاؼالبت وجبرٌع مىه بما صاد على سأط اإلاا 
ٌ
والخىُُف الفلهي لهزا ئهما هى هما رهشث لىم ئظلاغ

كذ سض ي به عىذ الخعاكذ، فخم الخعاكذ على هزا ألاظاط، وال ظُما آلان مع اشخذاد الحاحت ئلى مثل هزه 

 اإلاعاهمت، 
ً
ٍت، وهي الششواث خاصت ألن الششهت اإلاعاهمت هي الششهت التي ًىلعم سأط مالها ئلى أحضاٍا مدعاٍو

 للخذاٌو راث كُمٍت معُىٍت أو مدذدٍة،
ٌ
 أظهٌم كابلت

ً
االٍث، وججذ أن الششهت فيها مثال  العهم كُمخه عششة ٍس

ً
 مثال

ملُىن ظهًما، فهي عششة ملُىن أو أهثر مً رلً وهزا الغالب في مثل الششواث اإلاعاِهمت، فمً الصعب أن 

لاٌ ا : ًُ ًُ ًمىً للمخعاملين مع هزه الششواث مؼالبتها في حمُع أمىالها، فارا لم ًىً عىذئٍز سأط اإلااٌ واف

حاصث مؼالبت الششواا في أمىالهم الخاصت، هزا الفشق بين اإلاعئىلُت اإلادذودة وغيرها، اإلاعئىلُت اإلادذودة 

ٌٍ مخذاولٍت وغير مخذاولٍت، مىحىدٍة في  ، بما أملىه، مً سأط اإلااٌ وأصى ًلٌى لً أهذ ما جؼالبني ئال بما لذيَّ

الششهت، ولىً ئرا كشسها بأن اإلاعئىلُت غير مدذودٍة معىاه ئرا وان على الششهت التزاماٌث وأخذ الششواا ًملً 

ا أخشي له فاهه عىذئٍز جخجاوص جلً اإلاؼالباث 
ً
وفاا هزه  لتزاماث ولى لم جىً في الششهت، ًملً أمالو

مذًىهاث هزه الششهت ئلى أمالن اإلاالن أهفعهم خاسج الششهت، وجخُل في الششهت اإلاعاهمت آلان اإلاىحىدة 

 مً الششواث اإلاعاهمت الىبري، التي فيها ًمىً ٌشترن أخُاًها عششة آالف أو 
ٌ
 عىذها هفترض أنها ششهت

ً
مثال

 ،
ٌ
لاٌ آلان الششهت عليها خعاسة ، ٍو

ٌ
ٌٌ أو سظالت مائت ألٍف مً الىاط، ئهه ًؼشق عليهم الباب أو ًأجيهم اجصا

وسأط اإلااٌ ال ًفي ئال بعششٍة في اإلاائت، ولزلً ظِخم بُع ظُاسجً، وبِخً، ومضسعخً، ألحل الىفاا، وأها مالي 

 باإلداسة، وال غير رلً، هزا ظُترجب علُه أن الىاط ًحجمىن عً 
ٌ
ومالها ال ظُما واإلاعاهم لِغ له عالكت

ت و كخصادًت، التي جلىم عليها خاحاث الىاط ألاظاظُت . اإلاعاهمت في الششواث الصىاعُت والخجاٍس

  فلزلً مً هزا اللُل كشس مجمع الفله ؤلاظالمي حىاص هزا الىىع مً الششهت ري اإلاعئىلُت اإلادذودة، وئن لم

. ًىً مخىافًلا مع ما كشسه الفلهاا اإلاخلذمىن في الجملت

 .واملصازعة كحاب املظاقاة             

   ملاذا جاءت املظاقاة واملصازعة بعد الشسكات؟ ما هى الظس في ذلك عند الفقهاء؟

فها، ألهه اشتراٌن في حضٍا  اإلاعاكاة واإلاضاسعت هي في الحلُلت هي هىٌع مً أهىاع الششواث، ورلً ًخطح مً حعٍش

مً الثمشة والضسع، هزا الزي ٌعلي فخلٌى لً حضٌا مً الثمشة أو الضسع، الىصف الشوع الثلث، حضٌا شائٌع ما 

هي عىه
ُ
 .جلٌى لً هزا دون هزا، فهزا كذ ه

  وهزه الصىسة هي أكشب ما جيىن ئلى الششواث، ولزلً وان ألامش فيها أوظع مً غيرها مً اإلاعاوطاث، ألن

 باإلاعاوطاث، لىنها أوظع منها مً خُث الحىم ليىن الششواث ٌشترن فيها 
ٌ
الششواث وئن وان له صلت

الؼشفان، في الشبذ والخعاسة، وهزا ًيىن في هما رهشها هزا الىىع مً الخعامالث ال في ول العلىد واإلاعاوطاث، 

ًٌ مدذٌد،  ، هىان زم
ٌ
فعائش اإلاعاوطاث جلىم في الحلُلت على اإلاعاوطت في ش يٍا معيٍن، فالبُع هىان ظلعت

ولزلً شُخ ؤلاظالم إلاا حاا ئلى اإلاعاكاة واإلاضاسعت كاٌ هي أخل مً ؤلاحاسة، ألن ؤلاحاسة على هىزا ؤلاحاسة، 
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عىٍض معيٍن، وهزا العىض ال ًخدلم معه مً  شتران العادٌ هما هى الحاٌ في اإلاعاكاة واإلاضاسعت، وظائش 

. أهىاع اإلاشاسواث

  ٌوهزا الباب ًلىم على ما ًمىً أن هلٌى أو هصفه بالغشس، فاإلاشاسواث ًلل فيها الغشس، والغشس أوٌل للما

ٌٍ معلىٍم بين الؼشفين، بخالف ظائش اإلاعاوطاث،  فهي هما رهشها جلىم بالباػل، رلً أنها جلىم على سبٍذ عاد

. على حضٍا معيٍن، وئن وان هزا ال ًثبذ فيها خىم الغشس الزي ًترجب علُه الظشس واإلاىع عىذئٍز مً الشاسع

  ولىً الغشس اإلاىحىد في اإلاعاوطاث ئن وحذ، غشٌس ال ًإزش في الحىم، فاهه ال ًياد ًخلى، أو بعباسٍة أخشي هثيٌر

 و اإلامىىع مً الغشس هى ما وان مخصًفا بخمعت كُىٍد، ومنها أن ًيىن هثيًرا، فلى مً البُىع ال حعلم مً الغشس،

وان الغشس ٌعيًرا فاهه ال ًإزش ئحماًعا، ومنها أًًظا أن ًيىن في اإلاعاوطاث، فلى وان الغشس في الخبرعاث ال ًإزش 

. هزلً، ومنها أال ًيىن مما جذعى ئلُه الحاحت، وال ممً ٌشم الخدشص مىه

  ،في العلذ ال جابًعا له، وهزا وله ًظُم مً خىاق الغشس 
ً

وهزا كلىا مً اللُىد أًًظا أن ًيىن هزا الغشس أصال

جعل الخأزير فُه لجضٍا مدذوٍد  ألن مىع أو مفعذة اإلاىع مً العلذ ألحل الغشس مع معِغ الحاحت ئلُه، أشذ ٍو

ض العلذ مع هزا الغشس هما كاٌ شُخ ؤلاظالم سخمه هللا حعالى . مً مفعذة ججٍى

  م مفعذجان، مفعذة أن ًجىص العلذ مع وحىد الغشس ولىً هزا الغشس ئما ٌعيٌر أو حشخذ الحاحت ئلُه
َ
فث

وجذعى ئلُه الحاحت العامت، ومفعذة مىع هزا العلذ ألحل الغشس وما ًترجب على هزا اإلاىع مً العىذ على 

. الىاط واإلاشلت البالغت، فارا هظشث ججذ اإلافعذة الثاهُت أعظم

.. الحمد هلل، وصلى هللا وطلم على زطىل هللا، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد}

ن واملشاهدًن وجميع املظلمين . فاللهم اغفس لنا ولشيخنا وللحاضٍس

: قال زحمه هللا

. باب املظاقاة واملصازعة

 {ثجىش املظاقاة في كل شجٍس له ثمٌس بجصء من ثمسه مشاًعا معلىًما

 ،مً العلي، وهي دفع الصجش إلاً ٌعلُه بجضٍا مً الثمش 
ٌ
 فُلاٌ له حعلي هزه الىخُل اإلاعاكاة مأخىرة

. ألاشجاس، ولىً هصف ما جيخجه أو جثمشه مً هزا الخمش

  وئهما ألاحش هى ما ًيشأ عً هزا العلي ،
ً

، وئهما ًلىم بعليها، وأحشه لِغ ماال
ٌ
اإلاعاكاة، ال ًضسعها هي مضسوعت

. مً زمٍش، وهزا ألاحش لِغ معًُىا، وئهما هى حضٌا شائٌع، وهزا وحه صلتها هما رهشها بالششواث

، فمارا ًيىن هصِبه؟ هل ًزهب علُه أم ال؟
ً

. سبما ًفعذ الخمش وامال

آمن زطىل هللا : "واملصازعة في ألازض بجصء من الصزع، طىاء كان البرز منهما، أو من أحدهما، لقىل ابن عمس}

على أن ٌعمسوها من : "، وفي لفٍف "أهل  ييب بششس ما ًخسر منها من ثمٍس وشزٍع - صلى هللا عليه وطلم-

. {"أمىالهم
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  ،اإلاضاسعت جخخلف عً اإلاعاكاة، مً حهت أن اإلاعاكاة في الحلُلت جلىم على العلي اإلااا، إلاا هى كائٌم ومىحىٌد

أما اإلاضاسعت فهي دفع ألاسض التي ال صسع فيها إلاً ًضسعها، وهزا ًيىن فُه العىض واإلالابل حضٌا معلىٌم مما 

. ًيشأ عً هزه الضساعت، بجضا مً صسعها هما ًلٌى اإلاإلف هىا

  مً ًشي حىاص هزًً الىىعين مؼلًلا، - سخمه هللا-والفلهاا في الحلُلت كذ كشسوا خىم هزًً الىىعين، فمنهم

مىع ألاخشي، :   وزمَّ جفصُل ًمىً أن هخخصشه هما ًليومنهم مً ًفّشِق بُنهما، فُجىص ئخذاهما، ٍو

 فأما اإلاعاكاة، فجماهير الفلهاا على حىاصها، ورلً ليىن الجىاص والحل هى ألاصل، ولم ًثبذ دلُل اإلاىع فيها ،

دمل على ما ئرا وان الجضا مً الثمش اإلاعاوض علُه عىذ ظلاًت هزا الصجش معًُىا،  ًُ وما حاا مً دلٍُل فاهه 

أما ئرا وان مشاًعا، فُبلى على ألاصل، وهزا ًمىً أن ًخأًذ أًًظا بيىنها في خىم الششواث، وأًًظا ما حاا 

عامل أهل خُبر، بشؼٍش ما ًخشج منها مً زمٍش أو صسٍع، ولزلً - صلى هللا علُه وظلم-عً ابً عمش، أن الىبي 

ٌٌ على  ًلاٌ بأن هزه الصىسة، ال ًإزش عليها ما حاا في الىهي اإلاىلٌى في رلً، ليىهه ئما لم ًثبذ، وئما مدمى

ا، وئن وان اليسخ ًدخاج ئلى ئزباث اإلاخلذم مً 
ً
الصىسة اإلامىىعت، ئرا وان الجضا معًُىا، وئما أن ًيىن ميعىخ

م . اإلاخأخش، وئما أن ًيىن الىهي للىشاهت، ال للخدٍش

  صلى هللا علُه -وكذ ُوِسَد على  ظخذالٌ بمششوعُت اإلاعاكاة، وهزلً اإلاضاسعت، في خذًث ابً عمش، أن الىبي

عامل أهل خُبر، بشؼش ما ًخشج منها مً زمٍش أو صسٍع، بأن هزه اإلاعاملت واهذ بين اإلاعلمين والىفاس، - وظلم

والحىم ًخخلف عً ما ئرا واهذ بين اإلاعلمين أهفعهم، والحلُلت أن هزا علُه حىاٌب، وهى أن هزه اإلاعاملت، 

 وئن واهذ مع الىفاس، ئال أنها وكعذ في بالد ئظالم،
ً

 فِشملها الحىم الزي ًخلشس بين اإلاعلمين أهفعهم، فظال

 ال ًجيز الخعامل مع اليافش، 
ً

عً أن ألاصل في الخعامل مع اليافش أن ًيىن وفم الظىابؽ الششعُت، فهزا مثال

الىكىع في الشبا معه، ولى وان اليافش ًجيز هزا العلذ في دًىه، فاإلاعلم دًىه ال ًخخلؽ بدعب ألادًان ألاخشي 

والخعامالث مع ألاػُاف غير اإلاعلمت، وئهما مبذؤه واخٌذ، ودًىه واخٌذ، ولِغ سدة فعٍل لعلذ دون علٍذ مً 

 في اللىاعذ 
ٌ
العلىد، بدعب دًً غيره، وئن وان مً اظخثىاااٍث أو كُىٍد، فهي ئهما جيىن بدعبها، ملشسة

. الششعُت، واإلالاصذ اإلاشعُت

  أهل خُبر، بشؼش ما ًخشج - صلى هللا علُه وظلم-ومً هىا ًدبين لً مششوعُت اإلاعاكاة، فلذ عامل الىبي

منها مً زمٍش أو صسٍع، وهزا الذلُل للمعاكاة واإلاضاسعت، وبابهما واخٌذ، وئن وان الحىم في اإلاعاكاة كذ ًيىن 

 بأخادًث أظهش، 
ً

ولزلً اللٌى بالجىاص فُه عىذ الفلهاا أهثر، فلم ًخالف فيها ئال الحىفُت، فمىعىها اظخذالال

ا للشافعُت، واإلاالىُت، والحىابلت
ً
. اإلاىع، وإلاا كذ ًشد فيها مً الغشس، خالف

  أن معار عامل أهل الُمً أًًظا، فُيىن عىذئٍز الحىم واكًعا - صلى هللا علُه وظلم-وكذ حاا أًًظا عً الىبي

. بين اإلاعلمين والىفاس، هما في معاملت أهل خُبر، وبين اإلاعلمين أهفعهم هما في معاملت معار ألهل الُمً

 .أزكان املظاقاة              

 العامل،  (1

 صاخب العمل، (2

 اإلادل اإلاخعاكذ علُه، (3
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  الصجش والثمش، (4

. الصُغت (5

.              شسوط املظاقاة  

 وششوػها اإلاعخبرة، هي الششوغ اإلاعخبرة في العلىد،  (1

 أهلُت اإلاخعاكذًً، فال جصح مً صغيٍر، وال جصح أًًظا مً غير العاكل وهدى رلً،  (2

، هما في الثمش هفعه، ًيىن معلىم  (3
ٌ
 أن جيىن الحصت اإلاشاعت معلىمت اإلالذاس، فما جيىن فيها حهالت

 فما ًيىن مدذًدا بأن ًلاٌ وهللا أها لي الثمش الزي ًيشأ مً اإلالذاس، ومشاًعا، وهزان كُذان أو ششػان،

على شجشها وله ٌُ .  الجضا الشمالي، أو الجىىوي مً هزه ألاسض، ال، وئهما مما ًيشأ مً ألاسض التي 

عخؼُع أن ٌعلي، فارا ُمىع، فان اإلاعاكاة عىذئٍز ال  (4 ى بين العاقي والعمل، بدُث ٌعمل َو
َّ
خل ًُ البذ أن 

. جخدلم صىستها

، ولزلً هزلً البذ مً صالخُت الصجش للعلي، فبعع الصجش ال ًفُذ معه العلي في وشىا الثمش (5

ججىص اإلاعاكاة على ول : بيل شجٍش له زمٌش، ما كاٌ: ججىص اإلاعاكاة، ما ظىذ، وئهما كاٌ: اإلاإلف إلاا كاٌ

 علُه باليعبت لهزا العامل: شجٍش وفلؽ، كاٌ
ً

. له زمٌش، إلاارا؟ ألحل أن الثمش هى الزي جخم اإلاعاوطت أصال

أها ظأظلي، ولي الثمش : ، ٌعني ما ًلٌى العاملأن ًيىن الخاسج لهما، فما ًىفشد به أخذهما دون آلاخش (6

ٌ : وله، أو ًلٌى صاخب العمل خشحذ هىا عً أن : اظم هزا الصجش، ولي الثمش وله، ولً ألاحشة، هلى

، ولها أخيام ؤلاحاسة عىذئٍز 
ً
 ئلى أن جيىن ئحاسة

ً
. جيىن معاكاة

  هل للمظاقاة عقٌد الشٌم؟ أم جائٌص؟

  فهم ًلشسون - اإلازهب عىذ الحىابلت-وهزه مً اإلاعائل التي اخخلف فيها الفلهاا، أما اإلازهب عىذها-

ف
َّ
، غير الصمٍت، كُاًظا على اإلاظاسبت- ٌعني وفًلا لهزا اإلاإل

ٌ
شبهها، ًلشسون بأنها حائضة

ُ
 ، خُث ئنها ح

  أخٌذ منهما مً الفسخ ئال بشطا ًُ َّ
َمى ًُ ، وال 

ٌ
بخالف حمهىس أهل العلم، فيرون بأن اإلاعاكاة الصمت

، فىُف آلاخش،
ٌ
، ٌعني البذ لها مً مذٍة معلىمٍت، فُخفلىن على مذٍة؛ ألنها الصمت

ٌ
 وئرا كلىا بأنها الصمت

الخأكُذ، أما على مزهب الحىابلت، فخصح، ولى بذون مذٍة؛ ألنها في : عىذئٍز جىفسخ ئال بأظباٍب، منها

.  أي وكٍذ ًمىىً أن جفسخ، أهذ العامل أو صاخب العمل

 بجضٍا مً زمشه مشاٍع معلىٍم، هزا هما رهشها مً ششوػها، إلاا حاا في خذًث سافع بً خذًج : كٌى اإلاإلف هىا-

على اإلاارًاهاث، - صلى هللا علُه وظلم-وان الىاط ًإاحشون على عهذ سظٌى هللا : :كاٌ- سض ي هللا حعالى عىه

علم هزا، ولم ًىً للىاط هشاٌا ئال هزا، لزلً صحش عىه ، وش يٍا مً الضسع، فيهلً هزا، َو ، "وأكباٌ الجذاٌو

فأما ش يٌا معلىٌم مظمىٌن فال : ههى عً هزه الصىسة، ألحل هزا الغشس، كاٌ- صلى هللا علُه وظلم-ٌعني الىبي 

.  بأط به، بأن ًيىن مشاًعا غير معيٍن 

  مً اإلااا، ولزلً واهىا 
ٌ
بت  جيىن أحىد؛ ألنها كٍش

ً
، وهزه عادة واإلاارًاهاث ًشاد بها مجاسي اإلااا، وخافاث الجذاٌو

 ٌ ، وهزا هما رهشها ًلحم الظشس : ًإاحشون عليها، فُلى لي هصف ما ًخشج على جلً اإلاارًاهاث، وأكباٌ الجذاٌو

. بالشٍشً آلاخش، أو بصاخب العمل
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 .املصازعة            

 ٌعاَمَل سظٌى : واإلاضاسعت في ألاسض بجضٍا مً صسعها، ظىاًا وان البزس منهما، أو مً أخذهما، للٌى ابً عمش: كا

. ، وهزا الحذًث أصٌل في باب اإلاعاكاة واإلاضاسعت-صلى هللا علُه وظلم-هللا 

 فُمىً أن ًلاٌ ئن أصل مششوعُت اإلاعاكاة واإلاضاسعت، هزا الحذًث، خذًث ابً عمش .

  ،اإلاضاسعت ًلاٌ ئن دلُلها هى دلُل اإلاعاكاة، لىً وكع الخالف فيها بين الفلهاا إلاا حاا في هزه الصىسة مً ههٍي

وليىن الغشس فيها أهثر عىذ مً مىع مً الغشس في اإلاعاكاة، ولزلً هىان الجمهىس على الجىاص، وهىا الجمهىس 

 ووافلهم في رلً صاخب أوي خىُفت، مدمذ بً الحعً، وأبى على اإلاىع، وئهما أحاصها باػالق الحىابلت،

ًىظف، ومزهب الحىابلت ًلىم على خذًث ابً عمش الزي رهشهاه، هما ًلىم على ئحماع الصحابت، خُث 

، وفي عهذ أوي بىش، وفي عهذ عمش، ختى أحلىا -صلى هللا علُه وظلم-زبذ أن الخعامل بها وان في عهذ الىبي 

. بعذ رلً

  والخلفاا ألاسوعت أوي بىش، -سض ي هللا حعالى عنهم-هما حاا رلً عً ابً مععىد، وعً أًًظا بعع الصحابت ،

ئن لم ًىً ئحماًعا مع عذم وحىد اإلاخالف مً : "وعمش، وعثمان، وعلّي، وهزا هما ًلٌى شُخ ؤلاظالم

، ومً اإلاعلىم أن هزا "، فما هى ؤلاحماع؟ ئر ٌععش بعذه الىكىف على ئحماٍع -سض ي هللا حعالى عنهم-الصحابت 

خلىي هزا ئرا وان في عصش الصحابت  عشف له مخالف، ٍو ٌُ -مً ؤلاحماع العيىحي، ئر اهدشش اللٌى وراع، ولم 

، ئر بعذهم اهدشش الىاط وجفشكىا، زم أًًظا ًلشس للجىاص باللُاط على اإلاظاسبت، وهزا -سض ي هللا حعالى عنهم

.  الحاحت الذاعُت ئليها

 في اإلازهب عىذ الحىابلت، كاٌ به بعع ظىاًا وان البزس منهما، أو مً أخذهما، : وكاٌ اإلاإلف هىا ٌٌ هزا كى

ألن البزس عىذهم ًجب أن ًيىن على صاخب الفلهاا، وئن وان اإلاشهىس مً مزهب الحىابلت خالف رلً، 

ألاسض، فهى علٌذ ٌشترن فُه صاخب ألاسض مع العامل، فىحب أن ًيىن سأط اإلااٌ وله مىه، واإلاظاسبت، 

، ألن الىبي : وألاكشب إلاا عامل أهل خُبر بشؼش ما منها ًخشج منها مً زمٍش أو - صلى هللا علُه وظلم-اللٌى ألاٌو

ىلل أهه هلل البزس مً اإلاذًىت ئليهم، فُيىن هزا  ًُ صسٍع، لم ٌشترغ عليهم أن ًيىن البزس منهم، ولم أًًظا 

. مؼلًلا هما حاا في الىص

. {وعلى العامل ما جست العادة بعمله: قال}               

  والحشر، والعلي، والضسع، وول ما فُه صالح الثمش، مما حشث به العادة، مً أن ول ما لم ًلُذ بالششع، وال

 بالعلي حاص له رلً، 
ٌ
في اللغت، فمشده ئلى العشف، فارا اشترغ أخذهما شًِئا معًُىا في عمل العامل له صلت

. واإلاعلمىن على ششوػهم

  ل له لى أعؼاه ِ
ّ
لىً اإلاعخبر في رلً أن ًيىن العمل معلىًما، والششغ ظاهًشا ال غشس فُه، هزا ًمىً أن همث

، وكاٌ له
ً

 مثال
ً
س مما ًيشأ عً هزا العلذ، فهل هزا مً اإلاعاكاة؟ : ظُاسة اعمل عليها، ولً عىذئٍز هصِب ملذَّ

 لصجٍش، وال صسًعا له، لىً هل هى 
ً
أكصذ في خىم اإلاعاكاة واإلاضاسعت، وئال هى لِغ مىه، ألهه لِغ أكٌى ظلاًت

في خىمه؟ ومارا ٌعمى؟ ما سأًىم في مثل هزه الصىسة؟ 



9 

  مً الششواث 
ً
، ولِغ أًًظا ششهت

ً
 ػبًعا، وال مضاسعت

ً
هزا هىٌع مً الششهت، ٌعمى اإلاإاحشة، ولِغ معاكاة

ا ليل 
ً
ٌٍ منهما، أو ًيىن اإلااٌ مملىو اإلاخلذمت، ألن ششهت ألابذان على ظبُل اإلاثاٌ ٌعمالن ببذهيهما مً غير ما

 على 
ً

واخٍذ منهما، فُيىن عىذئٍز هزا اإلااٌ غير داخٍل في الششهت، وئهما ألاحشة التي جيشأ مثل ما طشبىا مثاال

ظائلي ألاحشة، ول واخٍذ له ظُاسجه، لىً لى وان اإلااٌ مً أخذهما، هما في هزه الصىسة، وما ًيشأ عىذئٍز مً 

ٌس مىه، ًيىن في خىم اإلاإاحشة، وهزا  في ما - هما رهشها-عمل هزا العامل في هزا اإلااٌ، ًيىن له هصٌِب ملذَّ

 ألف : ًيىن شائًعا، بخالف لى ما لى وان العمل بىصِب ملذٍس زابٍذ، فخلٌى له
ً

ذ هزه العُاسة، ولً مثال
ُ
ك

 اللُادة فيها، 
ً

اٌ في الشهش، لىً جلىم أهذ بالخىعب على هزه العُاسة، واللُام بعمل مثال اٌ، أو ألفين ٍس ٍس

. وئًصاٌ الىاط بأحشٍة، هزا ًيىن مً كبُل ؤلاحاسة

  أبذاٍن، ومإاحشٍة، وئحاسةٍ : فارن عىذها زالر صىٍس مدشابهٍت .

ًىدعب أخذهما بماٌ : ئهما ًىدعبان بأبذانهما، وؤلاحاسة: وهزه ًيبغي أن ًفّشِق فيها ػالب العلم، فاألبذان

. هي الصىسة التي رهشهاها: آلاخش، وله حضٌا معيٌن مىه، واإلاإاحشة

  ًيخهي بعجض العامل عً العمل، وفي هزه الحالت ًلُم مً ًلُم ملامه، أو ًيخهي - علذ اإلاعاكاة-هزا العلذ

أًًظا بهشبه، فان وان العلذ هما رهشهاه حائًضا، فُيىن عىذئٍز للمالً الفسخ بخالف مً كاٌ باللضوم، فدىمه 

أن ٌعخأحش عىذئٍز اللاض ي مً ٌعمل عمله، ًيخهي أًًظا بمىث ول واخٍذ منهما، وهزا على اللٌى بالجىاص، 

ٌعني أهه غير الصٍم وواضح، فُىفسخ العلذ، أما على اللٌى باللضوم، فُيخلل للىسزت، وهىزا لى اجفلىا على 

يخهي عىذئٍز فُه العلذ . ئنهائها بشطاهم، فهزا حائٌض في ول علٍذ الصٍم، ٍو

  ،فارا فعذث اإلاعاكاة، أو اإلاظاسبت، أو اإلاضاسعت، فالعامل ٌعخدم هصِب اإلاثل، وهى ما حشث العادة في مثله

ا ألهثر الفلهاا، بىاًا على ما كشسه شُخ ؤلاظالم مً أن هزا هى ألاعذٌ؛ ألن أحشة اإلاثل ال أحشة اإلاثل،
ً
 خالف

أخُاًها كذ جأحي على الشبذ وله، فُزهب على آلاخش الىصِب، أما ئرا وان اإلالصىد هصِب اإلاثل، فهى مً أعذٌ 

س هزا باإلاعشوف لذَّ . ما ًيىن ٍو

 

 .وصلى هللا على هبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وأثباعه، وطلم جظليًما كثيًبا إلى ًىم الدًن

 

 


